
THẾ NÀO LÀ CUNG LINH HỒN 

VÀ CUNG PHÀM NGÃ CỦA QUỐC GIA 

[Trong Webinar 155 về Ảo cảm, một học viên đã đặt câu hỏi về cung Linh hồn 

và cung phàm ngã của một quốc gia]. 

Hỏi: Thầy đã giảng rằng không phải lúc nào linh hồn cũng thể hiện một cách 

tích cực bởi vì phàm ngã ‘bám chặt’ vào linh hồn. Tôi vừa đọc qua một số suy 

nghĩ nói rằng tất cả đức hạnh trong một quốc gia đến từ linh hồn của quốc gia 

đó, và những gì xấu đến từ phàm ngã. Xin Thầy nói thêm về linh hồn của một 

quốc gia và phàm ngã của một quốc gia đó, và cách linh hồn/phàm ngã thể 

hiện trong một quốc gia, và làm thế nào chúng ta có thể nhận chúng? 

Vâng, bây giờ, tôi sẽ nói một điều có thể khiến bạn bất ngờ, rằng cung linh hồn 

của một quốc gia chỉ rằng có rất nhiều người có cung linh hồn đó từ hóa 

(magnetized) quốc gia đó; cung phàm ngã của một quốc gia có nghĩa là có nhiều 

người có cung Linh hồn giống cung phàm ngã của quốc gia đã từ hóa quốc gia 

đó. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ, về trận chiến đang diễn ra giữa Màu Xanh Lam và 

Màu Đỏ, giữa sao Mộc và sao Hỏa. Là người Mĩ, tôi thấy điều đó. Nước Mĩ có linh 

hồn cung 2 và phàm ngã cung 6. Điều đó có nghĩa là có nhiều người Mĩ có linh 

hồn cung 2, và cũng có một lượng lớn linh hồn cung sáu, và ở thời điểm hiện tại, 

những linh hồn cung 6 này có xu hướng thiên về vật chất, hoặc thậm chí vật 

‘một cách tâm linh’, hay có thể gọi là chủ nghĩa duy vật tinh thần. Những người 

này đại diện cho khía cạnh vật chất của cấu trúc năng lượng được coi là phàm 

ngã. Phàm ngã nói chung được liên kết với cung ba của trí thông tuệ và hoạt 

động, còn linh hồn nói chung, bất kể cung linh hồn đó là cung nào, đều được liên 

kết với cung 2 Bác Ái – Minh Triết. Do đó, hiện tại ờ nước Mĩ, hai loại linh hồn 

này đang chiến đấu với nhau, linh hồn cung hai và linh hồn cung sáu, thêm vào 

đó nhiều phàm ngã và linh hồn cung ba chủ yếu đứng về phía cung sáu—ba và 

sáu thì đi cùng với nhau. Chân sư DK nói rằng có một mối quan hệ đặc biệt giữa 

ba và sáu, giữa hai và bốn, giữa một và hai. 

Thực tế, khi nhìn vào toàn thể nhân loại ở bất kể quốc gia nào, bạn sẽ thấy cung 

phàm ngã chủ yếu là cung 3 và cung 6. Tôi nghĩ đó là một phát biểu đáng ngạc 

nhiên. Tại sao lại như thế vào lúc này? Rất khó có thể giải thích. Có thể cung 6 

sắp ra khỏi biểu lộ, và cần phải đào tạo những người theo đường lối cung đó. 

Cũng như tài chính là một vấn đề lớn với nhân loại, và những người có phàm 

ngã cung 3 thường bị thu hút về phía nó, thông qua việc lạm dụng hoặc có thể 



giúp cải thiện tình trạng tài chính. Nhưng thông thường, điều đó [việc cải thiện 

tình hình tài chính] được trao cho những linh hồn cung bảy, những điểm đạo đồ  

bậc một cung 7. Trong quyển Vận mệnh của các quốc gia, hoặc quyển nào đó, 

Chân sư DK nói rằng tình hình tài chính trên thế giới và sự chia sẻ công bằng 

hơn của cải sẽ là nhiệm vụ của nhóm điểm đạo đồ bậc một có linh hồn cung bảy. 

Nhưng, nói chung, ít nhất là vào thời điểm Chân sư DK viết, cung 6 và cung 3 

đại diện cho phần lớn các cung phàm ngã. Ở một quốc gia như Tây Ban Nha với 

cung linh hồn là cung 6 và phàm ngã cung 7, có rất nhiều linh hồn cung thứ sáu 

và cung 7 ở Tây Ban Nha. Với nước Ý linh hồn cung 6 của nó, toà án dị giáo ở đó, 

nhưng cũng có nhiều linh hồn cung 4, có thể không có quá nhiều, nhưng sẽ có 

rất nhiều khi cung 4 đi vào biểu lộ. vì mối liên hệ với sự phục hưng và thời kỳ 

phục hưng sắp tới. 

Tôi có nghe một câu nói đùa, hơi ‘chói tai’, nhưng phản ảnh một phần sự thật về 

đặc điểm của các dân tộc. Câu nói như thế này: 

Thiên đường là nơi: 

Cảnh sát là người Anh, 

Các đầu bếp người Ý, 

Thợ cơ khí người Đức, 

Các cặp tình nhân là người  Pháp, 

và tất cả đều do người Thụy Sĩ tổ chức. 

Còn Địa ngục là nơi: 

Cảnh sát là người Đức, 

Các đầu bếp là người Anh, 

Thợ cơ khí người Pháp, 

Các cặp tình nhân là người Thụy Sĩ, 

và tất cả đều do người Ý tổ chức ”. 

Trong một cách nào đó, nó đúng với đặc điểm của các quốc gia. Cảnh sát người 

Anh thậm chí không mang theo súng. Đó là một câu nói đùa, nhưng theo một 

cách khác, nó nói lên điều gì đó. Bạn chắc không muốn mọi thứ được sắp xếp bởi 

các phàm ngã cung 4 của người Ý, và bạn không nghĩ rằng các phàm ngã cung 5 

ở Thụy Sĩ là những cặp tình nhân đẹp nhất. Nhưng các quốc gia biết rõ về nhau, 

biết điểm mạnh và điểm yếu của nhau, làm sáng tỏ nó.  



Nhưng cơ bản tất cả đều là cung linh hồn, cho dù đó là cung linh hồn hay cung 

phàm ngã của quốc gia. Những người đại diện cho linh hồn và phàm ngã đó có 

loại cung linh hồn đó. Bây giờ không có nhiều linh hồn cung 4 như vậy, nhưng 

tôi nghĩ ngày sẽ càng nhiều hơn. Chúng ta được biết rằng Liên Hợp Quốc, về 

phương diện đệ tử, có một số linh hồn tia cung 4 được kết nối, và chúng ta có thể 

tưởng tượng rằng Đức và Áo với linh hồn cung 4 của họ , cũng như Brazil, sẽ rất 

nổi bật trong thời kì biểu lộ sắp đến của cung 4 bắt đầu vào năm 2025. 

Do đó, đôi khi khôi hài lại nói lên phần nào sự thật       


